מדיניות הבטיחות ואיכות הסביבה
תעש מערכות מחויבת להבטחת בטיחות ושלום הציבור ,עובדיה ,הבאים בשעריה והסביבה ,תוך עמידה קפדנית בכל
החוקים והתקנות של מדינת ישראל ושל הקהילה בתוכה היא פועלת .מחויבות זו באה לידי ביטוי מפורט בנוהלי
ובהוראות החברה.
על מנת לקיים הצהרה זו החברה מתחייבת:









לקיים מערך מקצועי ומיומן של ניהול בטיחות ,גהות תעסוקתית ואיכות הסביבה במטה החברה ,במפעלים
ובאתרים שלה.
לפעול למניעת אירועי בטיחות ולמניעת פגיעה בבריאות עובדיה ,לרבות מניעת מחלות מקצוע.
לחתור לשיפור מתמיד ומתמשך של רמת הבטיחות והגהות התעסוקתית של עובדי תעש מערכות ,תוך שימוש
במדדים כמותיים המאפשרים לזהות שיפור זה.
לפעול למניעת זיהום סביבתי ולהבטיח שיפור מתמיד באמצעים הננקטים למניעת הפגיעה בסביבה באתרים
בהם מ מוקמים מפעלי תעש מערכות ,על ידי שיפור המערכים הטכנולוגיים ושיטות העבודה וכן להפעיל אמצעי
ניטור ובדיקה לזיהוי מגמות שיפור אלה.
לפעול למען הכשרה ותרגול צוותי חירום לצורך מוכנות לטיפול באירועי חירום.
לפעול להטמעת המחויבות להשגת יעדי הארגון בנושאי הבטיחות ואיכות הסביבה בקרב עובדי תעש מערכות ,על
ידי עידוד כל דרגי הניהול למתן דוגמה אישית של שותפות ומחויבות בנושאים אלה ועל ידי יישום אמצעי הרתעה
ובקרה למניעת הפרות של נוהלי החברה ומדיניותה.
לפעול להטמעת דרישות בנושא בטיחות והגנה על הסביבה בהתקשרויות עם ספקים וקבלני משנה.
לפעול ,כמיטב יכולתה ,למען שמירה על ערכי טבע והמגוון הביולוגי המצויים בשטחיה.

במסגרת מחויבות הנהלת החברה להשגת היעדים בתחומי הבטיחות ואיכות הסביבה ,החברה מקצה את המשאבים
הדרושים לביצוע:
 תהליכי ניהול סיכונים
 יישום שיפורים טכנולוגיים
 ביצוע הדרכות
 כתיבת נהלים והוראות עדכניים בנושאי בטיחות ואיכות הסביבה
 תחקור אירועי בטיחות וסביבה
 ביצוע הפעולות המתחייבות מהוראות הדין והנחיות הגורמים המוסמכים
 ביצוע ביקורות ( )Inspectionsומבדקים ( )Auditsפנימיים וחיצוניים
 עמידה בדרישות הבטיחות ואיכות הסביבה ,המוכתבות על ידי לקוחות החברה ושותפיה העסקיים.
כמו כן  ,החברה תבצע את כל הפעולות המתחייבות מהוראות הדין והנחיות הגורמים המוסמכים ,ביקורות
( )Inspectionsומבדקים ( )Auditsפנימיים וחיצוניים כמו גם עמידה בדרישות הבטיחות ואיכות הסביבה ,המוכתבות
על ידי לקוחות החברה ושותפיה העסקיים.
במסגרת פעילותה העסקית ,החברה תשלב שיקולים הנוגעים להיבטי הבטיחות והשמירה על הסביבה לאורך כל
מחזור חיי מוצריה ,ובכלל זה צמצום בצריכת משאבים והקטנת ההשפעות הסביבתיות המקומיות והגלובליות
מפעילותה.
הנהלת החברה רואה בהשגת יעדים אלה חלק בלתי נפרד מיעדי המחקר ,הפיתוח והייצור שלה ,ורואה בכך מנוף
חשוב להגדלת רווחיותה הכלכלית ,להבטחת שלום עובדיה והסביבה ולשמירה על המוניטין שלה כחברה מתקדמת
ומודרנית.
המדיניות תובא לידיעת כל עובדי החברה ומחזיקי העניין שלה ,ותהייה זמינה לרשותם.
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